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De symposium commissie
In november 2019 was ik, Fransje Nolet, aanwezig bij de Algemene
Ledenvergadering van de NVBT. Hier werd de vraag gesteld waar wij als leden
behoefte aan hebben en ook wat we voor de NVBT zouden kunnen betekenen.
Dit jaar zou er geen symposium zijn omdat er geen mensen waren om dit te
organiseren. Ik vind het erg leuk om informatie en ervaringen uit te wisselen
over ons vak en dat te professionaliseren. Hierdoor ontstond bij mij het idee
om de organisatie voor het symposium op te pakken en om bij mijn collega’s te
informeren of zij hierin mee wilden helpen. Om zo op een kleinschalige manier
toch een interessante dag te organiseren. We hebben veel kennis in huis en GGz
Breburg heeft een centrale locatie.
De meeste collega’s vonden het erg leuk om iets te doen op die dag, zoals
aanbieden van workshops vanuit hun specifieke deskundigheid. Met een groepje
van vier therapeuten zijn we de kartrekkers geworden. Vanuit de NVBT lag er al
een draaiboek klaar en we zijn voortvarend aan de slag gegaan. Ons motto was dat
het simpel en klein moest zijn qua inspanning en tijd, dus efficiënt taken verdelen
en regelmatig overleggen via Zoom. Vandaaruit wilden we toch iets groots,
interessants en leuks neerzetten.
Hopelijk is dat gelukt en kan deze werkwijze misschien een nieuwe manier
zijn om de symposia in de toekomst vorm te geven. Georganiseerd door de
vaktherapeuten die werkzaam zijn binnen eenzelfde instelling, om collega’s
kennis te laten maken met de specifieke deskundigheid van die instelling.
We hopen dat jullie een inspirerende dag hebben en...laat het je smaken!

Groet,
Fransje Nolet, Marlies van Weelden, Anita de Gouw, Lukas van Gestel (beeldend
therapeuten van GGz Breburg), met ondersteuning van NVBT-bestuurslid PR &
Communicatie Anouk Brouwer.
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Lezing 1

Wat doet het?
Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen:
effectonderzoek en perspectieven vanuit cliënten en therapeuten.
Door Dr. Suzanne Haeyen
Multidisciplinaire behandelingsprogramma’s voor mensen gediagnosticeerd
met persoonlijkheidsstoornissen bevatten vaak beeldende therapie, maar wat is
er te zeggen over de effectiviteit van deze interventie? In deze lezing staan de
effecten van beeldende therapie centraal, zoals deze naar voren kwamen in een
randomised controlled trial (RCT) en zoals deze worden geëvalueerd en ervaren
door cliënten en therapeuten. Welke effecten heeft beeldende therapie? En waar
ligt de nadruk van deze effecten; op het versterken van de mentale gezondheid
of op symptoomreductie? Is beeldende therapie voor iedereen even geschikt?
Wanneer heeft iemand het meest profijt van beeldende therapie? Wat zijn de
werkingsmechanismen? Aan de hand van verschillende onderzoeken komen deze
vragen aan de orde.
Dr. Suzanne Haeyen is bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
(Han University of Applied Sciences), coördinator inhoud van de Master
Vaktherapie en beeldend therapeut bij Scelta, expertisecentrum voor
persoonlijkheidsproblematiek en leerkringvoorzitter vaktherapie (GGNet, centrum
voor geestelijke gezondheid) en gepromoveerd op de ‘’Effecten van beeldende
therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C’’ bij de Radboud
Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Suzanne is tevens
lid van de landelijke coöperatie voor kennisontwikkeling Vaktherapieën KenVak.
Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan over beeldende therapie bij
persoonlijkheidsproblematiek en leverde bijdragen aan de multidisciplinaire
richtlijn en zorgstandaard voor persoonlijkheidsstoornissen.

Lezing 2

Beeldende
therapie bij
angstklachten en
angststoornissen
door: Dr. Annemarie Madani-Abbing

Wat is er bekend over beeldende therapie bij angstklachten en
angststoornissen? In de afgelopen jaren worden steeds meer
onderzoeken gepubliceerd over dit onderwerp.
Annemarie Abbing promoveerde op dit onderwerp en presenteert de uitkomsten
van enkele onderzoeken. Niet alleen de uitkomsten van een systematic review
en een RCT, maar ook cliëntervaringen en inhoud van de therapie komen aan bod.
Daarbij worden ook enkele veronderstelde werkingsmechanismen verkend.
Begin 2020 promoveerde Annemarie Madani-Abbing aan de Universiteit Leiden
bij de afdeling Sociale Wetenschappen. De titel van haar proefschrift is ‘Art
Therapy & Anxiety’. Zij deed onderzoek naar kunstzinnige therapie, een therapie
die vaak wordt toegepast in de behandeling van angst, maar die nog weinig is
onderzocht. Ze wilde weten of die therapie effectief is bij vrouwen met angst, op
welke manier angst in zo’n geval wordt verminderd en welke mechanismen daar
achter zitten.
Momenteel werkt Annemarie als docent onderzoeksvaardigheden en als senior
onderzoeker Vaktherapie bij Hogeschool Leiden. Daarnaast is zij bestuurslid Kennisinnovatie bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.”

Workshop 1
Het Expressive Therapies Continuum
als methodisch kader in de praktijk
Voor de Generieke Module Vaktherapie is er onlangs en enquête uitgestuurd
over diagnostiek binnen de Beeldende therapie. Hieruit bleek dat er bij sommige
beeldend therapeuten meer behoefte is aan een therapeutisch kader in het
werken met het medium. Het Expressive Therapy Continuum (ETC) biedt mogelijk
een geschikt kader.
Voor hun onderzoek binnen de master vaktherapie zijn Laura Zwinkels en Marthe
Marsman aan de slag gegaan met het ETC. Zij hebben gekeken op welke manier
deze theorie in de praktijk gebruikt kan worden om cliënten meer eigen regie
te geven binnen de behandeling. In het ETC-raamwerk worden verschillende
componenten en daarmee werkstijlen beschreven waaruit de cliënt kan
kiezen. Hierbij is de hypothese dat meer eigen regie behandelcommitment kan
bevorderen.
In de workshop geven zij uitleg over het ETC, gaan zij met de deelnemers in
gesprek en wordt er een beeldende oefening gedaan waarbij verschillende
componenten aan bod komen.
Laura Zwinkels is beeldend therapeut bij Zorggroep Jeugd van GGz Breburg. Zij
volgt de Master Vaktherapie en doet onderzoek naar het gebruik van het
ETC bij jongeren. Marthe Marsman is beeldend therapeut bij Zorggroep
Persoonlijkheidsstoornissen van het Zaans Medisch Centrum. Zij heeft de master
vaktherapie afgerond met een scriptie over het gebruik van het ETC in combinatie
met Mentalization Based Treatment (MBT).

Workshop 2
Modi in Beeld
Binnen de schematherapeutische dagbehandeling van
persoonlijkheidsstoornissen waar ik werkzaam ben, zijn de vaktherapieën een
belangrijk onderdeel van het aanbod. In de beeldende therapie besteed ik
specifiek aandacht aan het in beeld zetten van de verschillende modi.
In deze workshop neem ik jullie mee in een praktijkverhaal over beeldende
therapie en (Schema Focussed Therapy (SFT). Dit gebruik ik als kapstok om een
stukje theoretische kennis te delen en sluiten we af met een ervaringsgerichte
oefening.
Fransje Nolet is werkzaam binnen GGz Breburg als beeldend therapeut
en opgeleid in Schematherapie. Ze is werkzaam voor de teams
persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen.
Daarnaast heeft ze een eigen praktijk: Het Beeld-Lokaal.

Workshop 3
‘De Afrekening’ Een beeldende
top down-bottom up werkvorm bij
vastzittende boosheid voor cliënten
met complex trauma
In de werkvorm ‘De Afrekening’ rekenen cliënten op symbolische wijze af met
een portret van de dader. Waardoor de macht, die de dader nog over hen heeft,
doorbroken kan worden. De boosheid, die zich tijdens het trauma heeft vastgezet
in hun lichaam, kan via deze beeldende werkvorm omgezet worden in handelingen,
in beweging komen en vorm krijgen. Met als resultaat dat cliënten zich veilig leren
voelen bij het ervaren en uiten van boosheid. En met dat herstelde vermogen meer
regie over hun leven ervaren.
In deze workshop maak je zelf kennis met ‘De Afrekening’ aan de hand van een
daderportret aan de muur.
In 2004 maakte beeldend therapeut Karin van der Vegt kennis met ‘De Afrekening’
in een workshop van beeldend therapeuten Ine Braaksma en Wil Gerritsen. Zij
ontwikkelden deze werkvorm in het Herstellingsoord van de Gelderse Roos in
Lunteren. Met de Polyvagaal theorie als visie op trauma, blijkt deze werkvorm
vandaag de dag nog heel actueel en bruikbaar.  
Karin van der Vegt en Marlies van Weelden werken als beeldend therapeut
bij Zorggroep Volwassenen van GGz Breburg. Karin werkt voor het team
Persoonlijkheidsstoornissen en Dubbel Diagnose en werkt op basis van
MBT. Marlies is werkzaam voor het Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit
en voor de teams Angst- en Stemmingsstoornissen en ADHD en werkt op
Schematherapeutische basis. Beiden specialiseren zich in traumaverwerking voor
mensen met vroegkinderlijk trauma.

Workshop 4
Rouwverwerking: “Een andere
manier van vasthouden”
In deze ervaringsgerichte workshop wordt gewerkt aan de hand van de
rouwmodule beschreven in het boek “ Op Zoek naar Rouwverlichting” van Marlène
Raaijmakers en Anita de Gouw. Je gaat tijdens deze workshop aan het werk
vanuit een eigen verlieservaring (verlies door overlijden) waardoor je de opbouw,
structuur en het effect van de methode zelf kunt ervaren. Ook staan we stil bij de
hedendaagse theorieën voor rouwverwerking.
De module is ontwikkeld voor cliënten die professionele ondersteuning nodig
hebben na het verlies van een dierbare, we spreken van gestagneerde rouw. De
methode wordt binnen GGz Breburg aangeboden bij senioren en volwassenen
in groepsverband (door een beeldend therapeut en een psycholoog) en binnen
individuele beeldende therapiesessies. Er wordt gewerkt met verbale-, schrijfen beeldende werkvormen. De focus wordt gelegd op troostrijke, steunende,
positieve gevoelens.
Marlène Raaijmakers, GZ-Psycholoog en Anita de Gouw, werkzaam als
vaktherapeut Beeldend bij Centrum Senioren GGz Breburg en binnen haar eigen
praktijk voor beeldende therapie en rouwverwerking “Beeld-lokaal”.

Workshop 5
Wat als de therapeutische relatie
dreigt vast te lopen? Ervaringen uit
de beeldende therapie.
Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk, analyseren we
het belang van de therapeutische relatie in de beeldende therapie
met mensen met een cluster B persoonlijkheidsstoornis.
Margot is ervaringsvrijwilliger en vertelt aan de hand van haar beeldend werk
hoe zij, na een aantal misgelopen behandelingen, toch succesvol een beeldend
therapeutische behandeling heeft doorlopen. Zij speelt gedurende de workshop
een actieve rol door haar licht te schijnen op het onderwerp.
Daarnaast vertellen wij vanuit eigen ervaringen iets over beeldende therapie met
cliënten die eerder vastliepen in de behandeling. We bespreken onze ervaringen
met gedrag dat door veel therapeuten wordt ervaren als ontwrichtend en/of verstorend voor de behandeling. Voorbeelden hiervan zijn: automutilatie, suïcidaliteit,
agressie, vermijding, splitten, manipulatie, diskwalificatie. Hoe ga je hier eigenlijk
mee om? Hoe kun je als beeldend therapeut weer aansluiting vinden bij je cliënt?
In onze workshop is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en deze gezamenlijk
te onderzoeken. Daarnaast gaan we natuurlijk beeldend aan de slag. Hierbij leggen
we de focus op regie, gelijkwaardigheid en samenwerking. Hoe kom je als therapeut
zoveel mogelijk naast je cliënt te staan, zodat de cliënt in beweging komt?
Wie zijn wij?
Leonie Walter en Lukas van Gestel zijn beide werkzaam geweest voor Intensieve
Behandeling in Eindhoven, een gespecialiseerde plek voor behandeling van
mensen waarbij de behandeling in de reguliere GGZ eerder is vastgelopen. Doel
is om de stukgelopen behandelrelatie te herstellen en de behandeling weer ‘op
de rails’ te krijgen. Leonie is inmiddels werkzaam als beeldend therapeut bij de
Woenselse Poort in Eindhoven (forensische psychiatrie). Lukas werkt als beeldend
therapeut bij het topklinisch centrum PersonaCura in Tilburg. Beide passen zij de
opgedane specialistische ervaring dagelijks toe in hun therapeutisch handelen.

Workshop 6
‘Het waardenkompas’
Beeldende therapie voor jongvolwassenen gericht op het
ontdekken en naleven van eigen waarden (op basis van Acceptance
and Commitment Therapy).
Door Merel Lagerweij
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een redelijk nieuwe vorm
van cognitieve gedragstherapie. Deze richt zich op het accepteren van ‘nare’
gedachtes en gevoelens en hier anders ermee om leren gaan zodat er ruimte en
energie ontstaat om dingen te doen die plezier, voldoening en een waardevol leven
brengen. Dit in plaats van het vechten tegen of vermijden van ‘nare’ gedachtes en
gevoelens. Omdat in ACT veel wordt gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen
en metaforen is het uiterst geschikt om te combineren met beeldende therapie.
Toen twee jaar geleden op mijn stage de wens ontstond om hier ook daadwerkelijk
gebruik van te maken bleek dat over de toepassing hiervan nog weinig literatuur
te vinden was. In de praktijk zijn echter wél al meerdere beeldend therapeuten
enthousiast werkzaam met ACT, in mijn afstudeeronderzoek ben ik daarom met
hen in gesprek gegaan in de hoop praktische handvatten te verzamelen die niet
alleen mij, maar ook andere therapeuten kunnen ondersteunen en inspireren.
Hieruit is een werkvormenboek ontstaan specifiek gericht op één onderdeel van
ACT: het kernproces ‘Waarden’. ACT bestaat uit nog vijf andere kernprocessen,
maar je moet ergens starten en ‘Waarden’ met alle kracht dat het kan geven vond
ik een prachtig begin!
In de workshop ‘waardenkompas’ geeft net
afgestudeerd beeldend therapeut Merel Lagerweij
aan de hand van haar werkvormenboek een
introductie over ACT, om daarna in te zoomen
op waarden en de verschillende manieren
waarop het ingezet kan worden in de beeldende
therapie. Een workshop om geïnspireerd te raken
en samen verder in gesprek te gaan over de
toepassingsmogelijkheden voor de praktijk.

Tapijt voor Vrede
Samen met vluchtelingen en iedereen die mee wil bouwen, leggen we Tapijten
voor Vrede. Zo komen we op een gelijkwaardige manier met elkaar in contact.
In buurthuizen, op markten en pleinen, bij kerken, moskeeën en synagogen, op
uitnodiging maar ook spontaan!
Marianne van Heeswijk (1961) studeerde van 1986 tot 1991 aan de kunstacademies van Arnhem en Tilburg. Na haar eindexamen heeft zij 3 jaar als dessinontwerper in New York gewerkt. In 1994 startte zij haar eigen ontwerpstudio Villa
van Heeswijk. Ze verzamelt afgedankte gebruiksvoorwerpen uit verschillende
culturen en huiselijke sferen en verwerkt deze met behulp van diverse technieken
tot ‘decadente’ illustratieve objecten. De oorspronkelijke functie van elk voorwerp
vervalt en krijgt in het geassembleerde object een nieuwe rol.
De interactie tussen ogenschijnlijk autonome vormen en dessins staat in al haar
werk centraal. Het werk van Marianne van Heeswijk gaat over het versmelten
van verhalen dwars door generaties en culturen heen, waarmee de werkelijkheid
herschapen wordt en waarin alles gelijkwaardig aanwezig is. Naast objecten maakt
zij ook sieraden, schalen, collages en dessins.

Bewogen Deuren
Kunstwerk met separeerdeuren als canvas

Separeren vinden wij niet meer van deze tijd. Ruim 12 jaar is GGz Breburg bezig
om het aantal separaties terug te brengen naar 0. Juist wanneer iemand in crisis
is, verdient hij extra aandacht, geen eenzame opsluiting. Om deze beweging een
gezicht te geven hebben we een kunstwerk gemaakt met separeerdeuren als
canvas. In verschillende workshops hebben mensen, met ervaringen voor- en
achter de separeerdeur, bewogen teksten op de deuren gezandstraald.
Liselotte Kortland, psycholoog op de HIC van GGz Breburg en deelnemer aan de
Bewogen Deuren workshop, zal bij het kunstwerk aanwezig zijn om te vertellen
over dit project.
Ontwerp, workshops en realisatie: Almar Sinte Maartensdijk, ontwerper en Marlies
van Weelden, sociaal kunstenaar en beeldend therapeut bij GGz Breburg. Op
initiatief van: de cliëntencommissie van GGz Breburg en Tom van Mierlo, voormalig
directeur Zorggroep Impact.

Notities symposium Schuif aan!

Dit symposium is medemogelijk gemaakt door de actieve
vaktherapeuten en de gastvrijheid van GGz Breburg.

